
Verkfæri í fullorðins- og 
framhaldsfræðslu

Hildur Betty Kristjánsdóttir 
framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins



Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Við erum leiðandi í að greina, meta og auka hæfni í atvinnulífinu

Hlutverk

Hlutverk okkar er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hefur 
lokið námi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar 
eða bæta stöðu sína.

Framtíðarsýn

Framsækni – Áreiðanleiki – Samstarf 

Gildi

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) er samstarfsvettvangur og verkfærasmiðja í 
fullorðins- og framhaldsfræðslu á íslenskum vinnumarkaði. 



Í hæfnigreiningu er 

lykilhæfni starfs skilgreind. 

Greiningin myndar 

starfaprófíl sem er grunnur 

að uppbyggingu náms eða 

raunfærnimats

Hæfnigreiningar

Raunfærnimat gefur fólki 

tækifæri til að fá metna 

hæfni sína til styttingar á 

námi eða á móti 

hæfnikröfum starfs

Raunfærnimat

Námsleiðir eru fjölbreyttar 

og hannaðar til að mæta 

þörfum þátttakenda og 

atvinnulífs. Þær byggja á 

þarfa- og hæfnigreiningum

Námskrár

Ráðgjöf á vettvangi 

framhaldsfræðslunnar felur í sér 

upplýsingagjöf, hvatningu og 

stuðning til símenntunar. 

Vefurinn næstaskref.is, styður 

við þróun starfsferils fólks

Ráðgjöf

Verkfæri og framlag FA

https://naestaskref.is/


Hæfnigreiningar
Lykilhæfni starfa greind

Hæfnigreining myndar starfaprófíl sem er grunnur að 
uppbyggingu náms eða raunfærnimats.

Hæfniþættir eru þrepaskiptir og lýsa stíganda í ábyrgð, sjálfstæði og hæfni 
sem þarf til að gegna starfinu.



Raunfærnimat
Staðfesting á færni

Myndir sýnir dæmi um fimm ólík hæfniviðmið sem tiltekin námskrá eða starf gerir kröfu um. 
Niðurstaða raunfærnimats leiðir í ljós hver þeirra fást metin. Í framhaldi er því, sem ekki fæst metið, náð með námi eða 
starfsþjálfun og að lokum er hæfni staðfest með námslokum eða fagbréfi.

Raunfærnimat veitir staðfestingu á færni einstaklinga óháð því hvernig hennar 
hefur verið aflað. 

Niðurstöður raunfærnimats eru nýttar til að stytta nám eða sýna fram á og 
auka færni á vinnumarkaði. 



Árangursrík

samskipti

Skipulag og áætlanir

Söfnun og úrvinnsla
upplýsinga
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Almenn starfshæfni



Raunfærnimat eftir þjóðerni 2017-2021
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Námsleiðir FA nýtast 
atvinnulífinu 

1. Starfstengdar námskrár

2. Almennar námskrár



Ráðgjöf
Ráðgjöf í framhaldsfræðslu

FA styður við þróunarstarf á sviði náms- og starfsráðgjafar, veitir ráðgjöfum 
innan framhaldsfræðslunnar faglegan stuðning og eykur sérþekkingu í ráðgjöf 
í samræmi við gæðakröfur. 

Næstaskref.is
er upplýsingavefur FA sem styður við þróun náms- og starfsferils fólks. Þar 
má finna upplýsingar um störf á íslenskum vinnumarkaði, námsframboð, 
ráðgjöf og raunfærnimatsleiðir. 

https://naestaskref.is/




Rafræn ráðgjöf
SAMSTARFSVETTVANGUR SÍMENNTUNARMIÐSTÖÐVA ?

AF HVERJU?

VIÐBÓT

VETTVANGUR

SAMVINNA &
LEIÐIR

ÁVINNINGUR

1 3 5

2 4
Margir í dag að leita eftir 
öðru en löngu samtali á 

skrifstofu, augliti til 
auglits við ráðgjafa.

Miðlægur með tengingu 
við Næstaskref.is, 

Upplýsingar, verkfæri og 
stuðningsefni.

Betra aðgengi fyrir fólk. 
Lærdómssamfélag. 

Skipulag í stöðugri  

endurnýjun og þróun.

Upplýsingagjöf og 
aðstoð - hefðbundnari 

ráðgjöf nýtist betur þeim 
hópum sem þurfa mest á 

henni að halda.

Sími og netspjall – vaktir 
eða sérhæfing. Q/A á 

vef eða spjallmenni -
fyrri fyrirspurnir og 

reynsla.



Tölur úr starfinu

Námsleiðir

Fjöldi þeirra sem lokið hefur námi 2003-2020

Tölfræði þeirra úrræða sem FA stendur að

41.202

Raunfærnimat

Fjöldi þátttakenda sem lokið hafa mati 2007-2020

6.168

Náms- og starfsráðgjöf

Fjöldi viðtala 2006-2020

122.495



Brúarnám innan framhaldsfræðslunnar 2006-2020
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Félagsliðabrú Leikskólaliðabrú og stuðningsfulltrúabrú



Félagsliðabrú 2006-2020
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Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú 2006-
2020
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Fólk sem ekki hefur lokið 
framhaldsskóla, fólk með erlendan 
bakgrunn og yngra fólk eru þeir 
hópar sem eru líklegastir til að 
finna fyrir mestum breytingum á 
vinnumarkaði.



Takk fyrir 


